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D E K L A R A C J A  K O N T Y N U A C J I   

UDZIAŁU W ZAJĘCIACH MDK W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
/ p r o s i m y  o  c z y t e l n e  w y p e ł n i e n i e  d e k l a r a c j i /  

 

Szanowni Państwo, 

ze względu na prowadzoną rekrutację na zajęcia MDK w roku szkolnym 2022/2023, prosimy  
o wypełnienie i złożenie w MDK (w specjalnie przygotowanej urnie, usytuowanej w przedsionku 
placówki) niniejszej deklaracji kontynuacji udziału w zajęciach MDK w terminie  
od 13.05.2021r. do 26.05.2021 r. Jej złożenie potwierdza chęć kontynuacji uczestnictwa  
w  d o t y c h c z a s o w y c h  formach zajęć MDK w roku szk. 2022/2023.  
 

Aby ułatwić Państwu prawidłowe wypełnienie deklaracji kontynuacji, prosimy, aby zaznaczyli Państwo 
na następnej stronie Koła, na które w aktualnym roku szkolnym uczęszcza dziecko  
i w których chce kontynuować swój udział w nowym roku szkolnym. 
 

W przypadku, gdy Uczestnik osiąga wiek grupy programowo wyższej, będzie do niej przyjęty  
w ramach wolnych miejsc. Niezłożenie deklaracji jest równoznaczne z koniecznością wzięcia udziału  
w procedurze rekrutacyjnej. Tylko w pełni wypełniona Deklaracja kontynuacji spełnia wymogi 
formalne. Szczegóły procedury rekrutacyjnej dostępne będą na stronie www.mdksw.pl 
 
 
           

Niniejszym deklaruję, że syn/córka / pełnoletni uczestnik*: 

 

               

     (imię i nazwisko uczestnika)     (data urodzenia uczestnika)                            

 

              
  (nr PESEL uczestnika)     (nr tel. pełnoletniego uczestnika) 
 

Adres zamieszkania:  
 

              
(Miejscowość)           (Kod pocztowy)       (Ulica)                     (Nr domu/mieszkania) 
 
 
 

 

od dnia 01.09.2022 r., czyli od przyszłego roku szk. będzie uczęszczać do szkoły/przedszkola*:  

 
              
                                                                                                  (nazwa i nr szkoły/przedszkola*, miasto) 
 

do klasy/grupy*:      . 

 
 

Dane kontaktowe Rodziców/Opiekunów prawnych/ lub osoby upoważnionej przez pełnoletniego 
Uczestnika zajęć* do kontaktu: 
 

              
(Imię/imiona i nazwisko) 

               
(Adres e-mail )  
            

              
(Numer telefonu) 
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W obecnym roku szkolnym – 2021/2022        
                             (imię i nazwisko uczestnika) 
                                           

uczestniczy w zajęciach, w których swój udział chce KONTYNUOWAĆ w nowym roku  
 

szkolnym 2022/2023:  
 
 

Proszę zaznaczyć „X"  przy nazwie Koła/Kół, w których będzie kontynuowany udział: 

Koła zajęć MDK w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 Kategoria wiekowa 

     Koło Kreatywne Brzdące Zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat 

     Koło Tańczące Brzdące – gr. A Zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat 

     Koło Tańczące Brzdące – gr. B Zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat 

     Koło Muzykujące Brzdące Zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat 

     Koło EKObrzdące Zajęcia dla dzieci w wieku 5-6 lat 

     Koło plastyczne – gr. młodsza Zajęcia dla dzieci w wieku 7-11 lat 

     Koło plastyczne – gr. starsza Zajęcia dla młodzieży od 12 lat 

     Koło „Akademia Kreatywności” – grupa młodsza Zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat 

     Koło „Akademia Kreatywności” – grupa starsza  Zajęcia dla dzieci w wieku 10-16 lat 

     Koło ceramiczne – gr. młodsza Zajęcia dla dzieci w wieku 9-13 lat 

     Koło ceramiczne – gr. starsza  Zajęcia dla młodzieży od 14 lat 

     Koło taneczne – grupa młodsza A Zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat 

     Koło taneczne – grupa młodsza B Zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat 

     Koło taneczne – grupa starsza Zajęcia dla dzieci i młodzieży od 11 lat 

     Zespół taneczny APLAUZ  Zajęcia dla dzieci od 10 lat 

     Formacja taneczna CHEERLEADERKI Zajęcia dla dzieci od 10 lat 

     Koło wokalne – gr. młodsza Zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat 

     Koło wokalne – gr. starsza Zajęcia dla młodzieży od 13 lat 

     Zespół wokalny LEMADO Zajęcia dla dzieci i młodzieży od 7 lat 

     Zespół artystyczny MELOMANIACY Zajęcia dla młodzieży od 13 lat 

     Koło instrumentalne – gitara Zajęcia dla dzieci od 7 lat 

     Koło instrumentalne – skrzypce Zajęcia dla dzieci od 5 lat 

     Koło instrumentalne – pianino Zajęcia dla dzieci od 7 lat 

     Zespół fletowy FANTAZJA Zajęcia dla dzieci od 7 lat 

     Zespół skrzypcowy KAJNOLINO Zajęcia dla młodzieży od 13 lat 

     Koło "Młody przyrodnik" – gr. młodsza Zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat 

     Koło "Młody przyrodnik" – gr. starsza Zajęcia dla dzieci od 10 lat 

     Koło gier planszowych – gr. młodsza Zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat 

     Koło gier planszowych – gr. starsza Zajęcia dla dzieci od 10 lat 

     Koło origami Zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat 

     Koło modelarskie Zajęcia dla dzieci od 10 lat 

     Koło Młodszaki w teatrze PORFIRION Zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat 

     Koło teatralne GŻEGŻÓŁKA Zajęcia dla dzieci od 10 lat 

     Koło teatralne ZIELONA GĘŚ Zajęcia dla dzieci od 10 lat 

     Warsztat Młodego Aktora MEWA Zajęcia dla młodzieży od 15 lat 

 

 
 

 

                           

              (miejscowość, data)                        (podpis rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika*) 

 
 
*- niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                                                                                                              
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Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna/ lub pełnoletniego uczestnika* 
 

1) Wyrażam zgodę na udział            
                                                                                                         (imię i nazwisko uczestnika)      

we wskazanych zajęciach zarówno na miejscu - w placówce MDK - jak i w terenie, a także na udział  
w koncertach, wernisażach,  konkursach, wycieczkach organizowanych w ramach zajęć placówki. 

 
                            
       (Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego uczestnika*) 
 

 

2) Oświadczam, że         nie ma przeciwwskazań  
    (Imię i nazwisko uczestnika)  

lekarskich do udziału w zajęciach, jednocześnie informuję, że nie choruje/choruje* na przewlekłe choroby 

         ,  nie jest/jest* uczulony/a na   

     , stale przyjmuje leki       . 
 

 

                            
       (Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna  lub pełnoletniego uczestnika*) 
 

 

3) Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych 
zawartych w poniższej klauzuli informacyjnej do deklaracji kontynuacji udziału w zajęciach MDK.  

 
              

                       (Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna  lub  pełnoletniego uczestnika*) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Klauzula informacyjna – deklaracja kontynuacji udziału w zajęciach MDK 

Niniejszym informujemy, że Państwa dane są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Harcerskiej 1. 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@mamrodo.pl  

lub telefonicznie 32 438 68 06. 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z prowadzeniem działalności oświatowej – 

organizacja pracy MDK; sporządzeniem dokumentacji (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), 

b) wykorzystanie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych placówki, co stanowi działanie realizowane w interesie publicznym  

(art. 6 ust. 1 lit e RODO), 

c) publikowania na stronach internetowych MDK list dzieci przyjętych na zajęcia; publikowanie osiągnięć dzieci w budynku i na stronie 

internetowej MDK (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawa  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W przypadku publikowania danych na stronach internetowych i w budynku MDK jest Państwa 

zgoda. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do celów związanych z organizacją pracy MDK, prowadzenia dokumentacji, a po tym czasie 

mogą być archiwizowane zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

6) Dostęp do Państwa danych będą mieli upoważnieni przez Administratora pracownicy, którzy zobowiązani zostali do zachowania poufności, 

podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, jak i podmioty upoważnione przez administratora. 

7) Przysługuje Państwu prawo do: 

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

c) przenoszenia danych, 

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody); 

8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa 

danych osobowych narusza przepisy prawa. 

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, a konsekwencją nie podania danych będzie brak 

możliwości uczęszczania na zajęcia i prowadzenia dokumentacji oświatowej.  

10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego. 
 

mailto:iod@mamrodo.pl
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  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka 
 

Zapisując dziecko              
(imię i nazwisko dziecka)       (data urodzenia) 

 

na Koła zajęć realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach, wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby:  
 

Proszę zaznaczyć (zakreślić w kółko) właściwą odpowiedź TAK lub NIE: 

Umieszczanie ich na stronie internetowej w procedurze naboru na zajęcia MDK 
(imię i nazwisko dziecka, informacja o zakwalifikowaniu/ niezakwalifikowaniu 
/przyjęciu/ nieprzyjęciu na zajęcia) 

TAK / NIE 

Publiczne udostępnianie wizerunku oraz informacji o osiągnięciach dziecka, wraz  
z danymi identyfikującymi (imię i nazwisko) w budynku MDK  

TAK / NIE 

Publiczne udostępnianie wizerunku oraz informacji o osiągnięciach dziecka, wraz  
z danymi identyfikującymi (imię i nazwisko) na stronie internetowej oraz profilu 
Facebook MDK (również w materiałach filmowych)  

TAK / NIE 

 

               
         (Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna*)  

                 

 

 

 

 

 

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pełnoletniego uczestnika 
 

Ja niżej podpisany/a              
(imię i nazwisko)        (data urodzenia) 

 

zapisując się na Koła zajęć realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach, wyrażam zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby:  
 

Proszę zaznaczyć (zakreślić w kółko) właściwą odpowiedź TAK lub NIE: 

Umieszczanie ich na stronie internetowej w procedurze naboru na zajęcia MDK 
(imię i nazwisko dziecka, informacja o zakwalifikowaniu/ niezakwalifikowaniu 
/przyjęciu/ nieprzyjęciu na zajęcia) 

TAK / NIE 

Publiczne udostępnianie wizerunku oraz informacji o osiągnięciach dziecka, wraz  
z danymi identyfikującymi (imię i nazwisko) w budynku MDK  

TAK / NIE 

Publiczne udostępnianie wizerunku oraz informacji o osiągnięciach dziecka, wraz  
z danymi identyfikującymi (imię i nazwisko) na stronie internetowej oraz profilu 
Facebook MDK (również w materiałach filmowych)  

TAK / NIE 

 

               
         (Data i podpis pełnoletniego uczestnika)  

                 


